ČLÁNOK I
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES A WEBBEACONS
Webovská doména: http://www.litis.sk/) (ďalej „Portál“)
V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách
považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do
zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívate.
Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš Portál, vaše zariadenie musí mať povolené tzv.
cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies.
Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Portálu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež
Nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.
Použitím Portálu súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto našich Cookie pravidlách.
Čo sú cookies?
1. Cookies sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej
„Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Používajú sa na ukladanie a
prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v Klientových počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s
prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré
sú ukladané vo vašom Prehliadači alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším Zariadením a ďalšieho
softvéru. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsok kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily,
ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj
cookies. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „cookies“.
2. Portál využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do
Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.
3. Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na Portál, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť.
Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať
služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na Portáli môžu byť
použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé
cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si
informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu
dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno
prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej
webovej stránky (permanent cookie).
4. Cookies nám umožňujú ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane
informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete naše produkty alebo nie.
5. V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto
zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú
Pravidlá ochrany osobných údajov.
Prečo sa používajú cookies?
1. Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru,
prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas
meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely:

 Overovanie
Cookies sa používajú na overenie vášho pohybu na Portály a na zistenie, či ste použili produkty vedené na
Portály, aby vám bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie.
 Integrita zabezpečenia, webu a produktov
1. Cookies pomáhajú udržiavať vaše údaje v bezpečnom stave.
Napríklad: Cookies pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa
niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje. Cookies sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú
obnoviť vaše zadania a na overenie vašej identity.
2. Cookies sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie
produktov.
Napríklad: Cookies pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače.
Cookies sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré
im zabránia spôsobovať ďalšie škody. Cookies tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portály
ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.
 Funkcie a služby webu
1. Cookies sa používajú na umožnenie funkcionality, ktorá pomáha poskytovať produkty.
Napríklad: Cookies pomáhajú ukladať preferencie, zistiť, že ste v produktoch videli obsah alebo v spojitosti s
ním vykonali akcie, a poskytovať vám prispôsobený obsah a prostredie. Cookies napríklad umožňujú
poskytovať vám aj iným návrhy a prispôsobovať obsah na weboch tretích strán, ktoré majú integrované naše
sociálne pluginy.
Napríklad: uložiť informácie do cookies umiestneného vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby sa vám
Portál zobrazoval vo vami preferovanom jazyku.
2. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových
stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola
zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy
a potreby.
 Výkon
Prostredníctvom cookies je vám poskytovaná čo najlepšia používateľská skúsenosť.
Napríklad: Cookies pomáhajú smerovať prenosy medzi servermi a zisťovať, ako rýchlo sa rôznym ľuďom
načítavajú produkty. Cookies tiež pomáhajú zaznamenať proporcie a rozmery vašej obrazovky a okien a
zistiť, či máte zapnutý režim vysokého kontrastu, aby vám mohli správne zobrazovať Portál.
 Analytika a výskum
1. Cookies sa používajú aj na to, aby lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú produkty, a aby tak mohli
byť tieto produkty vylepšované.
Napríklad: Cookies môžu pomôcť porozumieť tomu, ako ľudia používajú produkty, analyzovať, ktoré časti
produktov sú pre ľudí najužitočnejšie a najpútavejšie, a zistiť, ktoré funkcie by sa mohli zlepšiť.
2. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás
dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia
užívateľského zážitku.
Kde sa používajú cookies?
Cookies sa môžu umiestniť do vášho Zariadenia a získavať tak informácie uložené v cookies, keď použijete alebo
navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane
spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa cookies a

získava informácie, keď navštívite dané Portály a aplikácie (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o vašej
aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany.
Aké cookies používame?


Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky,
napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do
nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by
naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas
na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás
uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si
knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich
blízkych perfektnými darčekmi.

1. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky,
informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke
pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto
cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu a súčasne sú implementované
opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na
ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google
Analytics

Hotjar

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie
cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street,
St Julians STJ 1000, Malta
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tua o možnosti vylúčiť
používanie cookies zase tu.

Luigi's box

Adresa: Luigi's Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 04 Bratislava
Bližšie informácie nájdete tu.

2. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke
vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom
zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho
súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť
cookies môžete tu.

Facebook Pixel

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal

Harbour Dublin 2, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť
cookies môžete tu.

Scarab Research Adresa: Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Wien
Österreich
Bližšie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúčiť používanie
cookies nájdete tu.

RTB House

Adresa: RTB House SA 61/101 Złota Street 00-819 Waršava Poľsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúčiť používanie
cookies nájdete tu.

ROI Hunter a.s.

Adresa: ROI Hunter a.s. Milady Horákové 1957/13 602 00 Brno-STŘED
Česká republika
Bližšie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúčiť používanie
cookies nájdete tu.

Exponea, s.r.o.

Adresa: Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť
cookies môžete tu.

Používajú aj iné subjekty cookies v spojitosti s produktmi?
Áno, iné subjekty môžu v produktoch používať cookies na to, aby poskytovali služby. Tretie strany používajú
cookies v spojitosti s produktami aj na svojich vlastných weboch a vo svojich vlastných aplikáciách.
Ovládacie prvky pre cookies v Prehliadači:
1. Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú
cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre
svoj Prehliadač alebo Zariadenie.
2. Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne cookies. V danom prípade však nebudete môcť využívať
produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu
nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú
funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívite Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies,
Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies. Inštrukcie na zmenu
cookies nájdete v pomoci každého Prehliadača.

Webbeacons
Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s
Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované
linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za
účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.
Ako prevádzkovateľ Portálu zaznamenávame aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním
Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie
úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania
štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na
Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.
Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo iné adresy, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné
opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú našimi stránkami Portálu, ale sú
prevádzkované inými subjektmi, a preto nezodpovedáme za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich
zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi, ktoré na týchto stránkach zadáte.
Návštevou portálu potvrdzujete, že ak ste použil osobné a/alebo iné údaje tretej osoby, máte od tejto tretej osoby
písomný súhlas k použitiu jeho osobných údajov pre účely uvedené v týchto Pravidlách. Ďalej potvrdzujete, že
tieto osoby, ktorých osobné údaje ste poskytli, ste oboznámil s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany
osobných údajov, resp. oboznámite ich s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany osobných údajov najneskôr do
jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi Portálu.
Návštevou Portálu potvrdzujete, že ste si plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto
Dodatku, a že s nimi súhlasíte, budete podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.
ČLÁNOK II.
KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás
kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese udalost@litis.sk, telefonicky na čísle: +421 905 728 409 alebo
písomne na adrese našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25.05.2018

